
 

  

Maart 2023 

Beste VAMOS-leden en ouders van jeugdleden,  

Het zonnetje komt hopelijk alweer wat meer door nu de 
lente deze maand aanbreekt. In deze nieuwsbrief 
belangrijke informatie over het betalen van de 
contributie en het invullen van het 
inventarisatieformulier voor het volgende seizoen.  

Ook zijn er wat extra oproepen en leuke berichten te 
vinden die door jullie als leden zijn ingestuurd. Dank 
daarvoor! Wil je zelf een keer wat delen voor de 
nieuwsbrief? Doe dit dan door een mail te sturen naar 
bestuur.vamos@gmail.com . Als je dit geplaatst wil 
hebben in de nieuwsbrief van april, stuur je bijdrage dan 
in vóór 31 maart. 

 

Contributie en inventarisatieformulier 

We willen al onze leden (spelende leden en 
verenigingsleden) vragen om het inventarisatieformulier 
via deze link (https://forms.gle/K6nWMNQAgNyTgSLq6)  
in te vullen voor het seizoen 2023-2024. 

Ook wordt er in dit online formulier om jullie AVG-
toestemming en automatisch incasso goedkeuring 
gevraagd. De toelichting op het AVG punt is te vinden in 
de bijlage van de mail waarin deze nieuwsbrief is 
gestuurd.  

De contributie van dit seizoen zal eind deze maand 
afgeschreven worden. Mocht dit om een specifieke 
reden onhandig zijn, of mochten hier vragen over 
ontstaan, stuur dan een mail naar 
vamos_penningmeester@ziggo.nl.  

 

TC-update 

Met veel energie heeft Vera de afgelopen 5 jaar de TC 
gedraaid van Apollo/ VAMOS en de Technische 
commissie vertegenwoordigd in het bestuur. Daarbij 
heeft ze dit jaar aangegeven te gaan stoppen als 
voorzitter van de technische commissie. Ze bereidt graag 
volgend seizoen mee voor en zal ook actief blijven in het 
bestuur, maar voor haar is het tijd om haar energie in een 
nieuw onderwerp binnen de vereniging te steken. Wat 
haar rol precies wordt, is nog niet duidelijk.  

Wat wel duidelijk is, is dat we hard op zoek moeten naar 
nieuwe TC-leden en een nieuwe vertegenwoordiging in 
het bestuur. Daarom hierbij de oproep aan alle (ouders 
van) leden om na te denken of dit iets is voor jou. Je hoeft 
niet heel veel verstand te hebben van volleybal, maar je 
moet het vooral leuk vinden om in contact te zijn met de 
teams, coaches en trainers.  

De TC bestaat op dit moment uit Hanneke van Overbeek, 
Marga van Hout, Kim de Man, Chaïne Verhees, Geert van 
den Heuvel en Martijn Hendriks. We missen voornamelijk 
TC-leden voor de zaterdagcompetitie en de jeugd. Heb je 
vragen over wat de Technische Commissie precies 
inhoudt? Bel Vera dan gerust (06 145 139 70).  

 

NK Jeugdzitvolleybal 22 april 

Op 22 april staat het NK Jeugd Zitvolleybal weer op het 
programma. Dit jaar wordt het georganiseerd door VV 
Zaanstad en wordt in Koog aan de Zaan gespeeld (van 
10.00 uur tot c.a. 13.00 uur). Iedereen vanaf 12 tot en 
met 17 jaar mag meedoen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden.  

Lijkt dit je leuk en heb je zin om mee te doen? Meld je 
dan uiterlijk 25 maart aan bij Geert van den Heuvel door 
een mail te sturen naar zv.vamos@gmail.com.  

Na het NK-jeugd wordt er die dag het nationaal 
zitvolleybalbekertoernooi gespeeld. Ons eerste team is 
nu de regerend bekerwinnaar en zij zullen gaan proberen 
de prijs weer mee naar Mill te nemen!  

 
 

 



 

 

Carnavalstoernooi recreanten 

Dit jaar was er geen officieel georganiseerd 
carnavalstoernooi, maar omdat een aantal recreanten 
dit altijd een gezellig en leuk concept vinden hebben ze 
er zelf een verkleedpartij van gemaakt. Een sportief 
verkleedavondje dus! Bedankt voor het doorsturen van 
de leuke foto!   

  

Halve finale NOJK 

Zaterdag 25 februari speelden het VAMOS C team de 
halve finale van het NOJK. Dit keer mochten ze naar Wijk 
bij Duurstede. Ze hebben 4 wedstrijden gespeeld. 
Gewonnen van Orion en Workum. Gelijk tegen Halley en 
verloren van Limes. Helaas een puntje te kort om verder 
te gaan naar de volgende ronde. De meiden hebben een 
fantastisch toernooi gespeeld en boven verwachting 
gepresenteerd! Het zijn echte VAMOS-toppers! Een 
enorme ervaring rijker! 

Jeugdleden van de week 

Op 4 maart mochten wij samen jeugdlid van de week zijn 
bij de wedstrijd VAMOS 1 - Vocala 1. Voor de wedstrijd 
begon mochten we met elkaar nog even inspelen en op 
de scheidsrechterstoel zitten. Toen de wedstrijd begon 
mochten we de eerste bal opslaan en spelen. Dat was 
superleuk! Tussendoor kregen we nog iets lekkers. Het 
was een super wedstrijd om te zien, we hebben heel hard 
mee mogen juichen want VAMOS heeft gewonnen met 4 
- 0. Bedankt voor de leuke middag! Groetjes Pleun en 
Sterre 

Millse Pulling 2023, help je mee? 

Op 2, 3 en 4 juni vindt de Millse Pulling plaats. Voorheen 
hielp Apollo al jaren mee bij o.a. het parkeren en entree-
controle. Dit is altijd heel gezellig, je leert andere leden 
kennen, krijgt veel mee van de sfeer op het 
festivalterrein en het levert een mooi bedrag op voor de 
vereniging.  

Ook dit jaar als VAMOS zijn we van de partij! We vragen 
alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden (of 
eventueel (jong)volwassen kinderen van leden) om één 
van deze dagen mee te helpen. I.v.m. de 
verantwoordelijkheden mag dit op vrijdag en zaterdag 
vanaf 18 jaar en op zondag vanaf 16 jaar. Half april weten 
we meer over de gevraagde inzet en tijden, houd de 
nieuwsbrief in de gaten! Mocht je vragen hebben of nu 
al denken dat je hier graag wat in kunt betekenen? Stuur 
dan een mailtje naar rianhendriks1@gmail.com. 

 

Peelpush dames 1 – Dynamo Dames 1 

Via Jody Selten kregen we de uitnodiging om de wedstrijd 
van zondag 12 maart, Peelpush Dames 1 Dynamo Dames 
1, in Sporthal De Körref Meijel gratis te bezoeken. Om 
15.00 zijn we welkom in Sporthal De Körref Meijel met 
gereserveerde zitplekken. Om 15:30 uur is de aanvang 
wedstrijd. 

Een mooie kans om een keer bij een bijzondere wedstrijd 
aanwezig te mogen zijn. Mochten er leden 
geïnteresseerd zijn dan horen wij dit graag! 

 

Seizoensafsluiting 

Op zaterdag 15 april zal er na de gespeelde wedstrijden 
in de avond een seizoen afsluiting gehouden worden in 
de Looierij. In de volgende nieuwsbrief volgt hier meer 
informatie over, maar zet deze avond alvast in je agenda.  

 
 
 
 
 
 
 
  

Seizoensafsluiting: zaterdag 15 april 


